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PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS* 

 

 

Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant 

į pateiktas pastabas 

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą Specialiųjų 

tyrimų 

tarnybos 

vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu 

reglamentavus 

nuotolinės vaistinių 

preparatų reklamos 

sveikatos priežiūros 

specialistams 

organizavimo tvarką, 

užtikrinti institucinio 

lygmens teisės aktų, 

reglamentuojančių 

vaistinių preparatų 

reklamos organizavimo 

ASPĮ tvarką, atitiktį 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu 

Išleidus LR sveikatos 

apsaugos ministro 

įsakymą dėl nuotolinės 

vaistinių preparatų 

reklamos, bus 

koreguojami vidiniai 

teisės aktai. 

 

Parengtas atnaujintas 

įsakymo projektas dėl 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo tvarkos, 

atitinkantis LR 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymais 

nustatytą 

reglamentavimą. 

2021-11-07 įsakymu Nr. V-1041 patvirtintas vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo Kauno 

klinikose tvarkos aprašas. 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf 

 

 

                                                 
* Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos. 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf


patvirtintai tvarkai ir 

užtikrinti jų 

įgyvendinimą ASPĮ. 

Užtikrinti informacijos 

apie vaistinių preparatų 

reklaminius renginius 

kaupimą ir (ar) viešą 

atskleidimą Vaistinių 

preparatų reklamos 

taisyklių reikalaujama 

apimtimi ASPĮ 

lygmeniu. Manome, kad 

šios informacijos viešas 

atskleidimas didintų 

skaidrumą vertinamoje 

veiklos srityje ir 

visuomenės pasitikėjimą 

sveikatos apsaugos 

sektoriumi. 

Patvirtinus įsakymo 

projektą dėl vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimo 

tvarkos, bus įdiegta 

elektroninė registracija 

Kauno klinikų 

puslapyje, taip pat bus 

teikiama informaciją 

apie įvykusius 

renginius.  

Atsižvelgiant į įstaigos dydį, prašymai teikiami padaliniuose paskirtiems 

atsakingiems darbuotojams. Informacija skelbiama Kauno klinikų 

interneto svetainėje: 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/ 

 

 

    

2. Kitos antikorupcinės pastabos 

Neviešinančioms įstaigos 

vadovo patvirtintos 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ 

tvarkos, tvarką viešinti 

ASPĮ interneto 

svetainėje. 

Patvirtinus įsakymo 

projektą dėl vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimo 

tvarkos, numatytas jo 

viešinimas 

Informacija skelbiama Kauno klinikų interneto svetainėje: 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/ 

 

 

Tobulinti vidaus 

kontrolės mechanizmus, 

kad sudaryti prielaidas 

ateityje išvengti 

identifikuotų institucinio 

Patvirtinus įsakymo 

projektą dėl vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimo 

tvarkos, atsakingam 

2021-11-07 įsakyme Nr. V-1041 kontrolės funkcija numatyta direktoriaus 

valdymui ir plėtrai pavaduotojui. Informacija skelbiama Kauno klinikų 

interneto svetainėje: 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/ 

 

 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/
https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/
https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/


lygmens veiklos 

neatitikčių Lietuvos 

Respublikos farmacijos 

įstatymo ir (ar) Vaistinių 

preparatų reklamos 

taisyklių nuostatų 

reikalavimams. 

asmeniui bus numatyta 

kontrolės funkcija 

Koreguoti Vaistinių 

preparatų reklamos 

renginių organizavimo 

Kauno klinikose tvarkos 

aprašo, patvirtinto Kauno 

klinikų generalinio 

direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 

V-936, nuostatas, kad 

būtų užtikrinta aprašo 

nuostatų, susijusių su 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

ASPĮ organizavimu, 

atitiktis Lietuvos 

Respublikos farmacijos 

įstatymo 51 straipsnio 4 

dalies nuostatoms. 

Parengtas atnaujintas 

įsakymo projektas dėl 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo tvarkos, 

atitinkantis LR 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymais 

nustatytą 

reglamentavimą. 

2021-11-07 įsakymu Nr. V-1041 patvirtintas vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo Kauno 

klinikose tvarkos aprašas. 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf 

 

 

Reglamentuoti skundų ir 

pretenzijų, susijusių su 

vaistinių preparatų 

reklaminiais renginiais 

ASPĮ, nagrinėjimo 

procedūrą bei 

informaciją apie 

nustatytą tvarką viešinti 

Kauno klinikų interneto 

Parengtas atnaujintas 

įsakymo projektas dėl 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo tvarkos, 

numatyta skundų 

nagrinėjimo procedūra 

ir skilties sukūrimas 

Kauno klinikų interneto 

2021-11-07 įsakymu Nr. V-1041 patvirtintas vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo Kauno 

klinikose tvarkos aprašas: 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf 

 

Apraše numatyta skundų nagrinėjimo procedūra.  

 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf
https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf


svetainėje. Siūlytina 

sukurti skiltį 

,,Reklamuotojų vizitai“, 

kurioje suinteresuotiems 

asmenims būtų 

viešinama informacija, 

susijusi su vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimu 

ASPĮ. Manome, kad, 

įgyvendinus 

rekomendaciją, bus 

užtikrintas didesnis 

skaidrumas ir padidintas 

pasitikėjimas ASPĮ 

priimamais sprendimais. 

svetainėje. 

3. Kitos pastabos 

Kauno klinikoms teisės 

aktuose, 

reglamentuojančiuose 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ 

tvarką, atsižvelgiant į 

KRA išvados 3 skyriaus 

3.13 skirsnyje pateiktus 

pastebėjimus, detalizuoti 

informacijos teikimo 

VVKT apie galimus 

reklamos davėjo ir (ar) 

vaistų reklamuotojo 

pažeidimus teikimo 

tvarką, terminus ir (ar) 

paskirti už informacijos 

Patvirtinus įsakymo 

projektą dėl vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimo 

tvarkos, atsakingam 

asmeniui bus numatyta 

kontrolės funkcija 

2021-11-07 įsakymu Nr. V-1041 patvirtintas vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo Kauno 

klinikose tvarkos aprašas: 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf 

 

Apie galimus pažeidimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo 

pažeidimo nustatymo dienos, Koordinatorius raštu informuoja: Kauno 

klinikų generalinį direktorių, Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. 

 

https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Tvarkos%20apra%C5%A1as1.pdf


teikimą atsakingus ASPĮ 

darbuotojus. 

Kauno klinikoms 

interneto svetainėje  

užtikrinti viešinimą 

informacijos, kurią 

privaloma viešinti 

vykdant Vaistinių 

preparatų reklamos 

taisyklių 262 punkte 

nustatytus reikalavimus. 

Įsakymo projekte dėl 

vaistinių preparatų 

reklaminių renginių 

organizavimo tvarkos, 

numatytas viešinimas 

Informacija skelbiama Kauno klinikų interneto svetainėje: 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/ 

 

 

Svarstyti galimybę 

pasitvirtinti Medicinos 

priemonių (prietaisų) 

reklaminių renginių 

ASPĮ organizavimo 

tvarką, o, SAM 

patvirtinus Medicinos 

priemonių (prietaisų) 

reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ 

tvarką, vadovautis SAM 

patvirtinta tvarka. 

Siūloma vaistinių 

preparatų reklaminių 

renginių organizavimo 

tvarkos projektą taikyti 

tiek ir farmaciniams, 

tiek ir medicinos 

priemonių reklamuotojų 

renginiams. 

2021-11-07 įsakymu Nr. V-1041 patvirtintas vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo Kauno 

klinikose tvarkos aprašas. 

 

 

Parengė 

Tomas Kuzmarskas 

 

____________ 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/

